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�াকৃিতক ভ� �গাল

১. বায়রু স�য়কা�য�র/�য়কা�য�র ফ�ল স�ৃ ভ� িম��পর িচ�সহআ�লাচনা ক�রা। িহমবা�হর �য়কা�য�র ফ�ল গিঠত ভ� িম�প বণ�না
ক�রা।

২. ট�কা �ল�খা : ম�কূপ, ধারণ অববািহকা, �াবন সমভ� িম, ��ভাস, ঝুল� উপত�কা, বাখ� ান, �লা�য়স সমভ� িম ষ�ঘা�তর স�ূ।

৩. বায়মু��লর উ�তার/চা�পর তারত�ম�র কারণ সং���প �লখ। ভ�মধ�সাগরীয়/িনর�ীয় জলবায়ু অ��লর অব�ান ও �বিশ��
আ�লাচনা ক�রা। ��াবাল ওয়ািম�ং এর পাঁচিট �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

৪. অ�াল�ব�ডা কী? �ফ�র�লর স�ূ আ�লাচনা ক�রা। বিৃ�পা�তর ��ণীিবভাগ ক�র �য�কা�না ধর�নর বিৃ�পাত িচ�সহ বণ�না ক�রা।

৫. সম�ু বায়ু �পা� হল বায়রু ম�ধ� পাথ�ক� উ��খ ক�রা। ঘণূ�বাত ও �তীপ ঘণূ�বা�তর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। সম�ু��া�তর �ভাব
আ�লাচনা ক�রা।

৬. �শবাল সাগর িক? �জায়ার ভাটার ফলাফলআ�লাচনা ক�রা। মখু� �জায়ার ও �গৗণ �জায়ার িকভা�ব ঘ�ট তা ব�াখ�া ক�রা।
জল�পাত ও ক�ািনয়ন িকভা�ব সিৃ� হয়?

৭. বান ডাকা কা�ক ব�ল? সম�ু��াত ও সম�ু��া�তর ম�ধ� পাথ�ক� �লখ? ম�চড়া কী? িহম�াচীর কা�ক ব�ল? পিৃথবীর িবিভ�
বায়চুাপ বলয় �িলর সিচ� িববরণ দাও।

৮. ট�কা �ল�খা : �ফ�র�লর স�ূ, �বপরীত� উ�াপ, পিরচলন বিৃ�পাত, এল-িন�না, �লবায়,ু বিৃ��ায় অ�ল, গজ�নশীল চি�শা, �জট
বায়।ু

৯. নদীর �য়কা�য�র/স�য়কা�য�র ফ�ল স�ৃ ভ� িম�প �িলর সিচ� বণ�না দাও। �লা�য়স কী? র�স মাতা�ন ও �ামিল�নর পাথ�ক�
�ল�খা। ইয়াদ� াঙ কী? �াব�রখা িকভা�ব সিৃ� হয়?

১০. ম�ভ� িম অ��ল বায়রু কাজ �াধান� পায় �কন? �মৗসমুী িব��ারণ কী? �মৗসমুী বায়রু উপর �জট বায়রু �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

পির�বশ ভ� �গাল

১. �জব ভ�রু ও অ�জব ভ�রু পাথ�ক� �ল�খা। ভাগীরথী �গিল নদীর উপর ব�লর �ভাবআ�লাচনা ক�রা।

২. ইউি�িফ�কশন বল�ত কী �বাঝায়? গ�া অ�াকশন ��ান িক? e-waste বল�ত কী �বাঝায়? িচিকৎসা-সং�া� বজ� িক?

৩. পির�ব�শর উপর বজ�� পদা�থ�র �ভাব স���আ�লাচনা ক�রা। ব� পদাথ� ক��াি�ং প�িত �ধান সিুবধা ��লা িক িক?

৪. বজ�� ব�ব�াপনা িক? বজ�� ব�ব�াপনার িবিভ� প�িত �িল �লখ? ল�া�িফ� ও �াবা�রর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। '4R' কী?

৫. ব��র পনুব��বহার বল�ত কী �বাঝায়? তরল বজ�� পদাথ� িনয়��ণর উপায় �িল �লখ।

আ�িলক ভ� �গাল

১. ভার�ত জনসংখ�া ব��নর তারত�ম�র কারণআ�লাচনা ক�রা। পি�ম ভার�তর �প��ারসায়ন িশ��র অ�গিতর কারণ�িল
আ�লাচনা ক�রা।

২. ভার�ত কৃিষর �ধান সমস�া ও সমাধান �িল উ��খ ক�রা। ভার�তর �য�কা�না দইু �কার �াভািবক উি�দ অ��লর ব�ন ও
�বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।



৩. ভার�তর কৃিষ�ত জল �স�চর ��য়াজনীয়তা �ল�খা। ভার�তর পবূ� উপকূল ও পি�ম উপকূ�লর পাথ�ক� �লখ। ক��র রণ কী?

৪. ভার�তর পি�মবািহনী নদী �িলর �মাহনায় ব�ীপ গ�ড় ও�ঠিন �কন? ভার�তর সবজু িব�ব বল�ত কী �বাঝায়? ভার�তর
�াভািবক উি��দর উপর জলবায়রু �ভাব আ�লাচনা ক�রা।

৫. ভার�তর চা/ধান/কিফ/ই�ু/গম উৎপাদ�নর অনকূুল �ভৗ�গািলক পির�বশ বণ�না ক�রা। TISCO গ�ড় ওঠার কারণ �লখ।

৬. �প��ারসায়ন িশ��ক উদীয়মান িশ� বলা হয় �কন? ভার�ত পিলমািটর ব�ন ও �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।

৭. ভার�ত বিৃ�র জল িকভা�ব সংর�ণ করা হয়? ভার�ত নগরায়�নর �ধান সমস�া উ��খ ক�রা। পিরবহন ও �যাগা�যাগ ব�ব�ার
ম�ধ� পাথ�ক� �লখ।

৮. দ�ুজাত িশ�� �জরাট উ�ত �কন? জনঘন� কা�ক ব�ল? ধাপ চাষ ও ফািল চাষ এর ম�ধ� পাথ�ক� �লখ। সবজু িব�ব বল�ত কী
�বাঝায়? পা�াব হিরয়ানা রা�জ�র কৃিষ�ত উ�িত হওয়ার কারণ সং���পআ�লাচনা ক�রা।

৯. ব�মখুী নদী পিরক�না িক? করম�ল উপকূ�ল বছ�র দবুার বিৃ�পাত হয় �কন? খািরফ শস� ও রিব শ�স�র পাথ�ক� �লখ। কৃ�
মিৃ�কা ও ল�াটারাইট মিৃ�কার ম�ধ� পাথ�ক� �লখ? পি�ম-প�ূব� �বি�ত িহমাল�য়র সমা�রাল পব�ত��ণীর পিরচয় দাও।

উপ�হ িচ� ও ভ� �বিচ�সূচক মানিচ�

১. উপ�হ িচ��র ��� উ��খ ক�রা। উপ�হ িচ� �তালার িক িক পয�ায় আ�ছ?

২. Remote Sensing িক? িনি�য় �স�ার কা�ক ব�ল? িজও-��শনাির ও সান-িসন��ানাস উপ��হর পাথ�ক� �লখ? িপ��ল কী?

৩. ভ� �বিচ� সচূক মানিচ�� ব�ব�ত িবিভ� ধর�নর ���লর উ��খ ক�রা। FCC,GPS, TCC কী?

৪. উপ�হ িচ�� ছ� রং ব�বহার করা হয় �কন? ভ�সমলয় উপ�হ িক?

মানিচ� িচি�তকরণ

�ীনগর, �চ�াই, িবশাখাপ�নম, কলকাতা, ক��র রন, িব� পব�ত, �মঘালয় মালভ� িম, আরাব�ী পব�ত, ক�ন উপকূল, নীলিগির পব�ত,
খা�াত উপসাগর, কা�বরী নদী, �গাদাবরী নদী, নম�দা নদী, ভার�তর একিট অ�রবািহনী নদী, ভার�তর বহৃ�ম �তল �শাধনাগার, পবূ�
ভার�তর একিট �লৗহ ই�াত িশ� �ক�, একিট �রল ইি�ন িনম�াণ �ক�, ভার�তর সব�ািধক জনঘন� পণূ� �ক�শািসত অ�ল,
পি�ম ভার�তর ত�লা উৎপাদক অ�ল, বছ�র দবুার বিৃ�পাত য�ু অ�ল, দি�ণ ভার�তর কিফ উৎপাদন বলয়, কৃ� মিৃ�কা অ�ল,
�কািচ ব�র, মাম�াগাও ব�র, ব�া�া�লার, �মৗিসনরাম।
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